
Sv. Alois: „Já hledám svou spásu,  hledejte ji také vy.“  
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ 
ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI 

UHLÍŘSKÉ JANOVICE 
 

MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI UHLÍŘSKÉ JANOVICE  
 
Farní kostel sv. Aloise – Uhlířské Janovice 

NEDĚLE         8:00 HOD.  
STŘEDA, PÁTEK     17:30 HOD.  

 

Na 1. pátek v měsíci: 06.07. 2018 se koná  
od 1630 do 1720 tichý Eucharistický výstav, navazuje mše sv.                            

+ adorace s požehnáním 
 
Filiální kostel sv. Vavřince – Vavřinec 

SOBOTA – s nedělní platností   16:00 HOD.  

Poutní kostel sv. Anny - Sudějov 
SOBOTA – s nedělní platností   18:00 HOD.  

           
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie – Zásmuky 

NEDĚLE          9:30 HOD. 
Filiální kostel sv. Petra a Pavla – Čestín 

NEDĚLE       10:00 HOD. 
Filiální kostel Narození Panny Marie – Košice 

NEDĚLE       12:00 HOD.  
 
Filiální kostel sv. Jiří – Malejovice 

ÚTERÝ       1. úterý v měsíci:   -/7.;7/8 17:00 HOD.  
Filiální kostel sv. Jana Křtitele – Krsovice 

ČTVRTEK 1. čtvrtek v měsíci: 5/7.;2/817:00 HOD.   
 

R.D. Mgr. Michal Procházka, farář 
Havlíčkova 898, 285 04 Uhlířské Janovice 

mobil: 602 293 893 
e-mail: crossmenmp@me.com ; kc.jilji@gmail.com ; www.farnostjanovice.cz 

 
Výpomocný duchovní (Zásmuky): R.D. Václav Nekolný 321 796 177 
(Farní vikář (= kaplan): R.D. Mgr. Andrzej Czesław Grygiel 607 953 260) 

 



JUBILEJNÍ  ROK 
SV.  ALOISE  GONZAGY 

  
Apoštolská penitenciárie na základě 
speciálního mandátu Svatého otce 
Františka udělila možnost získání 
plnomocných odpustků pro jubilejní rok 
450. výročí narození    sv. Aloise Gonzagy 
(1568 – 1591), patrona mládeže a 
studentů, od 9. 3. 2018 do 9. 3. 2019 pro 
všechny chrámy jemu zasvěcené.  
 

V pražské arcidiecézi je jediným 
kostelem zasvěceným   sv. Aloisovi náš 

farní kostel v Uhlířských Janovicích. 
 

Svatý Alois patří ke známým světcům Tovaryšstva Ježíšova. Je 
považován za vzor čistoty a obětavé služby nemocným, za duchovního 
pomocníka při volbě životního povolání a přímluvce při nakažlivých 
chorobách. V tomto světle ho papež Benedikt XIII. prohlásil v roce 1729 
za patrona mládeže, papež Pius XI. v roce 1926 za patrona studentů a 
na 400. výročí jeho narození ho papež Jan Pavel II. prohlásil za patrona 
lidí trpících AIDS. 
 
Podmínky pro získání odpustků: 

– návštěva chrámu sv. Ignáce na Campo Martio v Římě, kde jsou relikvie 
sv. Aloise, 

– návštěva jakéhokoli jiného chrámu, který je zasvěcen úctě sv. Aloise 
- s nábožnou účastí na posvátném obřadu nebo nábožném skutku, setrvání 

jistého času v duchovním rozjímání před obrazem sv. Aloise, které se 
zakončí: Modlitbou Páně, Vyznáním víry a vzýváním Panny Marie, sv. 
Ignáce a sv. Aloise, za obvyklých podmínek (svátostné vyznání hříchů, 
svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce). 

 
Odpustky se mohou získat jedenkrát za den, a to i pro duše v očistci. 
 
Věřící, jimž v tom brání stáří nebo nemoc, mohou získat plnomocné 

odpustky, odvrátí-li se od náklonnosti k hříchu a vzbudí-li úmysl, splní tři 
obvyklé podmínky, nejlépe před nějakým svatým obrazem, duchovně spojení 
s jubilejními oslavami, pomodlí se výše uvedené modlitby a obětují své 
bolesti anebo těžkosti vlastního života. 



MODLITBA KE  SV. ALOISI 
 

Bože, Tys připravil každému z nás cestu, kterou nás vedeš k sobě, 
Tys spojil v životě svatého Aloise podivuhodnou nevinnost s kajícností; 
na jeho přímluvu pomáhej i nám, a když se mu nepodobáme nevinností, 
veď nás k čistotě srdce cestou opravdové kajícnosti a pokání.  

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť 
on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen 

 
LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

 
01.07. 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
03.07. Svátek sv. Tomáše, apoštola 
04.07. Památka sv. Prokopa, opata 

   – není mše sv. v UJ 
 
05.07. Slavnost SV. CYRILA, 
MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, 
patronů Evropy, hlavních patronů 
Moravy – mše sv. podle 
pravidelného rozpisu od  17:00 
hod. ve Sv. Janu t. Krsovicích 
 
08.07. 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
11.07. Svátek sv. Benedikta, opata, 
patrona Evropy 
15.07. 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
22.07. 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
23.07. Svátek sv. Brigity, řeholnice, 
patronky Evropy 
25.07. Svátek sv. Jakuba, apoštola 
 
 
26.07. Slavnost sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie – poutní mše sv.  

    v kostele sv. Anny v Sudějově: 
 

V DEN SLAVNOSTI  ČTVRTEK  26. ČERVENCE 2018  
 

10:00 poutní mše svatá, 
 celebruje: P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek, 

 farář Římskokatolické farnosti Sázava – Černé Budy 



V SOBOTU 28. ČERVENCE 2018 
 

10:00 poutní mše svatá, 
 celebruje P. Mgr. Michal Procházka, farář 
- Odpolední program v ambitech kostela 

 
V NEDĚLI 29. ČERVENCE 2018  

 
8:30 poutní mše sv. 

celebruje: P. Mgr. Dmytro Romanovský, kaplan 
Římskokatolické farnosti Kutná hora  

 
10:30 HLAVNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ, 

Celebruje: P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR  
Generální sekretář ČBK 

 
 

Mše sv. ze „17. neděle liturgického mezidobí“: 
sobota 29.07. 2018 Vavřinec 16:00 hod. – s nedělní platností 

neděle 29.07. 2018 Zásmuky v 9:30 hod. 
(Tuto neděli není mše v Uhlířské Janovice, Čestín, Košice) 

 
 

Z KÁZÁNÍ SV. JANA DAMAŠSKÉHO 
Protože se panenská Bohorodička měla narodit z Anny, neodvážila se 

příroda dítě milosti předejít: Anna zůstala neplodná, dokud svůj plod 
nevydala milost. Bylo zajisté třeba, aby ta, z níž se měl narodit Prvorozený 
všeho stvoření, v němž všechno trvá, sama se narodila jako prvorozená. 
Blažená dvojice, Jáchyme a Anno! Všechno stvoření je vám zavázáno, neboť 
skrze vás přineslo Stvořiteli dar ze všech darů nejskvělejší, čistou Matku, 
jedinou, která byla hodná svého Tvůrce. Raduj se, neplodná Anno, ty, která 
jsi nerodila, propukni v jásot, ty která jsi neokusila porodní křeče. Raduj se, 
Jáchyme, protože z tvé dcery se nám narodilo dítě, syn je nám dán; a 
dostane jméno Zvěstovatel velikého úradku, spásy veškerého světa, mocný 
Bůh. Ano, tento syn je Bůh! Blažená dvojice, Jáchyme a Anno, zcela bez 
poskvrny! Podle plodu vašeho těla vás poznáváme, jak kdysi řekl Pán: 
Poznáte je po jejich ovoci. Zvolili jste si způsob života, jaký byl milý Bohu a 
hodný té, která z vás vzešla. Žili jste svůj život v čistotě a svatosti a ozdobili 



jste ho šperkem panenství, neboť jste zplodili tu, která měla být pannou před 
porodem, pannou při porodu a pannou také po 
porodu, právě tu, která jediná měla vždycky dbát 
panenství ducha, duše i těla.  

Přečistá dvojice, Jáchyme a Anno! Vy jste 
zachovali čistotu podle zákona přírody a Bůh vám 
za to dal to, co přírodu překonává: přivedli jste na 
svět Boží Rodičku, která porodila, aniž poznala muže. Vy jste žili přirozený 
lidský život ve zbožnosti a svatosti a přivedli jste na svět dceru vznešenější 
než jsou andělé, ano, samu Královnu andělů. Maria, ty dívko nejsličnější a 
nejlíbeznější, dcero Adamova a Matko Boží! Blahoslaven budiž klín a lůno, z 
něhož jsi vyšla, blahoslavena budiž náruč, která tě chovala, i ústa, jimž jsi 
dovolila kochat se čistými polibky, totiž ústa tvých rodičů! Neboť tys vždycky 
a všude ctila své panenství.  

Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!                                          
Pozdvihněte svůj hlas, pozdvihněte jej, nic se nebojte! 

 
31.07. Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
 
 

NA DOVOLENOU S MALÝM PRINCEM 
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zamysleni/_zprava/na-dovolenou-s-malym-princem--1727361 

  
Konečně je zima za námi – nejen podle kalendáře. Kabáty jsme 

vykázali do skříní, je čas na kraťasy a sandály. Děti a studenti se těší 
na konec školního roku. 

Také pražští senioři, kteří mají nějakou tu zahrádku nebo chatičku, 
utíkají z hlučného města. Jeho životní tempo je totiž zběsilé. Jen se zkuste 
chvíli zastavit uprostřed davu na I. P. Pavlova nebo na Andělu! Lidé vypadají 
jako by někoho pronásledovali, nebo naopak někdo pronásledoval je. 
Náramně spěcháme: do práce, z práce, na nákup, na úřad, k lékaři, na 
dovolenou, z dovolené.  

Vzpomněla jsem si na Exupéryho Malého prince: Lidé se natlačí do 
rychlíků, ale potom už nevědí, co dělají. Dunící rychlíky nás odvážejí hned 
napravo, hned nalevo. Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme. A co že to „ti 
dospělí“ nasedajíce do rychlíků hledají? Ptal se malý princ výpravčího, tuším, 
v 22. kapitole. To neví ani člověk na lokomotivě, dostalo se mu odpovědi. A 
ti ve vlaku, my sami, někde hluboko uvnitř, spíme nebo zíváme. Uprostřed 
stresu jsme onemocněli prázdnotou a nudou.  



Tak nějak viděl Exupéry své současníky ve 40. letech minulého století. 
Co by řekl o nás? Vřele doporučuji nám všem zaměstnaným, důležitým 
dospělým, vytáhnout z knihovny útlou knížečku se zlatovlasým chlapcem v 
blankytném plášti na obálce. Přibalte si ji na dovolenou. Malý princ, protože 
si byl vědom, jak vzácný je čas, jak vzácná je každá minuta lidského života, 
šel raději pěšky.  

Vydal se pouští hledat 
studnu. Voda, která se pak zrodila 
z chůze pod hvězdami a ze zpěvu 
rumpálu, byla voda dobrá pro 
srdce.  

Malý princ, křehký a 
zranitelný, připomíná královského 
syna Ježíše, který rozmlouvá u studny v poušti se samařskou ženou. „Kdo 
se napije vody, kterou On (Ježíš) dává, nebude žíznit na věky. Stane se v 
něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“   

Ke studni, k pramenu života, kterým je Bůh sám, není třeba běžet. 
Naopak ve spěchu člověk snadno přehlédne, co je důležité, jedinečné a 
vzácné. Ve spěchu je větší nebezpečí, že zakopneme, nebo vběhneme do 
nějakého maléru.  

Přátelství s Bohem, který dá vodu dobrou pro srdce, potřebuje čas. Čas, 
který ale i s odstupem mnoha let rozhodně nevyhodnotíme jako promarněný. 
Přeji vám všem odvahu vykročit pomalu ke studánce.  

Autorka je farářka Evangelické církve metodistické v Praze.  
 
 
 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY 2018 
 
Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve 

spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za 
záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch 
Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé 
lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to 
všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce 
a našich biskupů: 
 
Kněží v pastoraci  – aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí 
únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v 
přátelství se spolubratry.  
Národní úmysl – aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá 
v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148). 

 



OZNÁMENÍ 
 
 
* MŠE SV. NEBUDE V MĚSÍCI ČERVENCI: 3/7 2018 v Malejovicích a 4/7 
2018 v Uhlířských Janovicích  
* ÚKLID KOSTELA SV. ANNY V SUDĚJOVĚ se koná v pondělí 16/7 2018 
od 17 hod. 
 
 

Zamyšlení Sandry Silné: VLK, KTERÉHO 
KRMÍME VÍC, VYHRÁVÁ 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zamysleni/_zprava/zamysleni-sandry-silne-vlk-ktereho-krmime-vic-vyhrava--1482687 
 
 

Staří Indiáni říkali, že každá lidská bytost má v sobě dva vlky, toho 
dobrého a toho zlého. Ten, kterého krmíme víc, pak vyhrává. 

Od rána do noci, díky naším smyslům, vnímáme svět kolem nás. Na 
čem nám ulpí zrak, co nejen naše oči, ale i nás samé, potěší nebo naopak, 
co znepokojí? Co nás nabíjí, co nám dělá radost? Možná nad tím tolik 
nepřemýšlíme, čemu všemu vlastně za celý den věnujeme svou pozornost, 
co nám, když už je večer a chystáme se jít spát, utkvělo v hlavě a co s námi 
tento vjem dělá.   

Bdělost, pozornost, je více než cokoli jiného, aktem spojení s okolním 
světem. To, čemu věnujeme svůj čas, nás nějakým způsobem utváří, 
formuje. Přemýšlíme nad tím, kterého z těch dvou vlků v nás, ať už vědomě, 
nebo nevědomky, krmíme víc?   

Když čtu Ježíšova slova zapsaná v Matoušově evangeliu: „Nebudete-li 
jako děti, nevejdete do Božího království“ napadá mě i to, že dítě svým 
pohledem vnímá svět jako nekonečnou sérii zázraků. Ta neustále přítomná 
otázka „Co to je?“ a dychtivé oči, které pozorně zkoumají, co se děje teď a 
tady. Zkusme si představit, že se každý den, ať je nám kolik chce, s úžasem 
nad něčím pozastavíme, že si třeba každý den prohlédneme v encyklopedii 
obrázek jednoho brouka, kterého neznáme, nebo se naučíme poznávat 
nějakou další bylinu.   

Četla jsem nedávno silný příběh o ženě, která prožila válku, se svým 
mužem se mnohokrát musela stěhovat, zažila dobu, kdy se jim vedlo dobře 
a byli bohatí, i pád, kdy její muž peníze propíjel a ona se musela spokojit s 
chatrným bydlením a nedostatkem všeho, včetně jídla. Přežila to všechno, 
bez zášti a v duševním zdraví. Věděla, že přežití závisí právě také na 
duševním zdraví a duševní zdraví na bdělé pozornosti.   

Denně pozorovala, co se kolem ní děje, to, že někdo onemocněl nebo 
že se propadá střecha na domku bylo důležité, ale neméně důležité bylo, že 
rozkvetly ty a ty květiny, že do zahrady zavítal ježek nebo že bude bohatá 
úroda ovoce.   



Bdělá, vnímavá pozornost s sebou přináší radost. A kvalita života je 
vždycky úměrná schopnosti radovat se.   

 
Kdy a proč v životě často nastane ten zlom, že ztrácíme schopnost vidět 

zázraky v tom každodenním? Že v běžných denních činnostech a dění 
spatřujeme samozřejmost, mnohdy až otravnou povinnost? Že nevidíme 
namísto toho dar nového dne, nových příležitostí, nových malých zázraků? 
Že raději krmíme zlého vlka nekvalitní potravou, ať už jsou to bulvární, často 
lživé zprávy, horrory nebo příběhy neštěstí druhých, než abychom věnovali 
minimálně stejnou, ale daleko spíš větší pozornost něčemu zdánlivě 
všednějšímu, jako je třeba zajímavě vzrostlý strom v městském parku, 
východ slunce, rozkvetlá květina, jejíž jméno třeba ani neznáme, nebo 
pozorování kachen na rybníce, jak vyvádějí mladé?   

 
Jednou z odpovědí je,                                                                                    

že se máme učit pozorně vnímat to, co je teď a tady. 
Autor:  Sandra Silná 

 
 

BLAHOSLAVENSTVÍ TURISTŮ 
 

Blahoslavení ti, kteří se dokážou těšit z nádherné podívané i bez 
fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do srdce. 
 
Blahoslavení ti, kteří se nebojí únavy z namáhavého výstupu, neboť 
odměnou jim budou nejen svaly, ale i duchovní vytrvalost. 
 
Blahoslavení ti, kteří dokážou setrvat v tichu, aniž by neustále hledali signál, 
neboť se snadněji naladí na tichý Boží hlas. 
 
Blahoslavení ti, kteří se spokojí s menším dílem svačiny jen proto, aby se 
mohli rozdělit s druhými, neboť jejich tělo nebude sice plně nasyceno, ale 
nasytí se jejich duše. 
 
Blahoslavení ti, kteří ani v horkých letních dnech 
neztrácejí cit pro vkusné a důstojné oblečení, neboť 
jejich tělo bude vyzařovat krásu duše. 
 
Blahoslavení ti, kteří se i tam, kde je nikdo nezná, 
chovají podle svého svědomí, neboť ten, který vidí i 
ve skrytosti, je odmění. 
 


